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Uchwała Nr XXXI/946/2009 
Rady Miejskiej w Gliwicach 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 

w sprawie  ustalenia  zasad poboru i rozliczania opłat targowych obowiązujących na terenie 
miasta Gliwice. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.2 ppkt 4), ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. nr 142 z 2001r. poz. 1591 z póź. zm.), art. 15 i art.19 pkt 1 lit.a,pkt.2  
ustawy z dnia 12 stycznia  1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj.Dz.U. z 2006r. Nr 121 poz.844 
z póź.zm.) na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miejska w Gliwicach 
uchwala: 

§ 1 

Zarządzić pobór opłaty targowej w drodze inkasa za każdy dzień handlowy prowadzenia działalności 
handlowej na targowiskach i w miejscach wyznaczonych.  

§ 2 

Zwolnić z opłaty targowej osoby handlujące na placach targowych i w miejscach wyznaczonych 
nadwyżkami produktów z własnej działki. 

§ 3 

Wyznaczyć Inkasentów opłaty targowej wraz z ustaleniem ich wynagrodzenia za inkaso:  

a) Mieczysław Pawulski - Inkasent na Placu Targowym przy ul. Lipowej 67-wynagrodzenie 
prowizyjne 30% pobranych opłat, 

  Klub Sportowy „CARBO” Gliwice – Inkasent na Placu Targowym przy ul. Żwirki  
i Wigurywynagrodzenie prowizyjne – 30% pobranych opłat,  

  Spółdzielnia Mieszkaniowa „SIKORNIK” Gliwice- Inkasent na Placu Targowym przy 
ul.Czajki wynagrodzenie prowizyjne – 30% pobranych opłat,  

  TUR Gliwice- Centrum Sportu i Wypoczynku - Inkasent na terenie Placu Targowego  
przy ul.Fredry , bez wynagrodzenia prowizyjnego,  

  TUR Gliwice Centrum Sportu i Wypoczynku – Inkasent na terenie Giełdy Samochodowej 
przy ul. Kujawskiej  112 - bez wynagrodzenia  prowizyjnego,  

b) Mieczysław Pawulski – Inkasent Miejski, miejsca wyznaczone poza placami targowymi 
wynagrodzenie prowizyjne – 15 % pobranych opłat. 

§ 4 

Ustalić, że Inkasent jest zobowiązany wydać podmiotowi handlującemu dowód wpłaty stanowiący 
równocześnie podstawę rozliczenia Inkasenta. 

§ 5 

Pobrane opłaty stanowią dochód gminy i w całości podlegają wpłacie na rachunek bankowy  
lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 
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§ 6 

Wpłat zebranych opłat targowych należy dokonywać w terminach: 

a) w ostatnim dniu każdego tygodnia – podmioty wymienione w § 3 pkt a, 

b) w następnym dniu po zakończeniu giełdy samochodowej TUR Gliwice, 

c) trzy razy w tygodniu - Inkasent Miejski. 

§ 7 

Upoważnić Straż Miejską do kontroli pobranych opłat targowych. 

§ 8 

Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta. 

 

§ 9 

W zakresie uregulowanym niniejszą Uchwałą traci moc Uchwała Nr X/72/2003 Rady Miejskiej  
w Gliwicach z dnia 10 lipca 2003w sprawie ustalenia zasad poboru i terminu płatności opłat targowych 
obowiązujących na terenie miasta Gliwice z późniejszymi zmianami.  

 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

 

 Przewodniczący 
 Rady Miejskiej w Gliwicach 
 
 
 Marek Pszonak 

 

 

 

 


